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بهآنجاکهبرســیهمهچیزبرایتجذابودیدنیاست؛
دوربینهایعکاســی،لحظهایبیکارنمیمانندوخاطرات
ســفردلانگیزرادمبهدمثبتمیکنند.آنقدروقتداریکه
محال است هیچ کدام از زیباییهای روستا را از دست بدهی.
طبیعتزیبا،خانههایسادهوبیآالیش،لباسهایمحلی
زنانومردان،بوینانتازهوکلیخوراکهایمحلیکههمه
وهمهجاذبههاییاستکهدیدنشاندرشهرممکننیست،
پسبایدنهایتاستفادهراازاینسفرببری.همهاینزیباییها
فقطیکرویســکهاســت،امارویدیگراینسکهخاطرهای

روستای ابیانه در شهرستان نطنز استان اصفهان

بهار نزدیک اســت و اگر قصد یک سفر هیجان انگیز
همراه با کلی خاطــره را دارید ،زیاد ذهنتــان را درگیر
نکنید .با ما همســفر شــوید تا بــا هم به جایــی برویم
که بــا دود و شــلوغی و حــال و هوای دلگیر شــهرمان
فرســنگها فاصله دارد ،به همانجایی که تا اســمش
میآیــد طراوت گیاهانی در ذهن تداعی میشــود که
بستر خواب شــدهاند برای ژاله صبحگاهی .همانجا
که هیچکس صبحها در ترافیــک نمیماند و بهجای
هــوای تازه ،دیاکســید کربــن را میهمــان ریههایش
نمیکنــد ،همانجایــی که هیچکس شــبها بــه زور
قرص خــواب ،رؤیاهایش رنگین نمیشــود و صدای
جیرجیرکها الالیی میشــود در گوش شــب .آنجا
که هرچقدر هم کمو کسر داشته باشد باز هم از شهر ما
باصفاتر است ...میخواهیم برویم بهروستا .نه قرار
نیست سفر خیالی بروید .اگر کوله بار سفر را ببندی و
راهی شوی مطمئن باش ایران آنقدر زیبایی دارد که
مقصدت ،روســتایی زیبا در دل طبیعت ناب باشــد؛
آنجا که میتوانی زمانی را دور از همهمه شــهر،دل به
آوای دشــت و کوهسار بســپاری و با آهنگ طبیعت
همراه شوی.

اســتکــهازشــمابــانــوعرفتارهــاوبرخوردهایتــاندرذهن
روستاییانمیماند.شماباعکسهاییادگاریوخاطرههای
بهیادماندنیبهشــهربازمیگردیدوروستامیماندوزندگی
روزمره که در آن جاری است .باز هم همان طبیعت ،صدای
چشــمه،خانههایروستایی،مردمانبیآالیشو...اماانگار
چیزیسرجایخودشنیست.گردشگرانرفتهاندوروستا،
تحتتأثیرســفرکوتاهآناندستخوشتغییراتیشدهاست.
شایدگردشگرانخودشانهمندانندکهروستاگردیاصولی
داردکهرعایتآن،پایههایایننوعازگردشگریرامحکمو

زیبارســیدیدحقنداریدزبالههایتانراآنجارهاکنید.نهتنها
بایدازریختنزبالهپرهیزکنید،بلکهخوباستباجمعآوری
زبالههــای ریخته شــده در روســتا ،هم بــه اهالــی ثابت کنید
بــرایتخریــبزادگاهشــاننیامــدهایــدهــمدرایــنزمینــه
فرهنگسازیکنید.متأسفانهبسیاریازافرادنهتنهامحیط
روســتاهارابــاانــواعزبالههــاآلــودهمیکنند،بلکــهفرهنگ
اســتفاده از ظروف یکبار مصرف را که اصالً در روســتاها رواج
نداردباخودشــانبهروســتامیبرندکهازعواملآلودهکننده
محیطزیستاست .نکتهمهمدیگریکهبرایروستاگردی

زمینهرابرایتوسعهآنفراهممیکند.ایران،کشورمتنوعی
استوروســتاهایبکروبینظیرفراوانیدارد،امانکتهمهم
برایمیهمانآنهاشــدنرعایتهنجارهاییاســتکهنسل
بهنسلوبراثرگذشتزمان،دراینروستاهاب هصورتعرف
درآمدهوهرگزازســویاهالیروســتاشکستهنمیشود.پس
نخســتیننکتهقبل ازســفرآشــناییومطالعه درخصوص
هنجارهاوآدابآنروستاســتتاهماصولفرهنگیروســتا
رارعایتکنیموهمحســابیازســفرلذتببریم.نکتهدیگر
کهبرایروستاگردیبایدموردتوجهقراردهیدحفظمحیط
زیستآنروستاست.اگرسرراهبهرودخانهیادشتوجنگلی

بایــدبــهآندقتشــودایناســتکهمایحتاجســفرخــودرا
از همــان روســتا تهیه کنند .بیشــتر گردشــگران بــه این نکته
بیتوجههستندوخوراکموردنیازشانراازمحلسکونتشان
خریداریکردهوباخودبهروستامیآورند.باخریدازروستاها،
هــمفرصتگــپزدنبامــردم بیآالیــشراداریــدوهمبه
اقتصــادآنــانکمــکمیکنیــد.ازآنمهمتراینکــهزحمت
حمل بــار را هم متحمل نمیشــوید و ســبک ســفر خواهید
کرد.روســتاگردیآدابورسومخودشرادارد؛اگراینآداب
رعایتشوندخاطرهایبینظیردریادمسافرانخستهازدود
ودمشهرباقیمیماند...

